
Søkning om opptak til høyere utdanning – 2013 - Tall fra 
Samordna opptak (SO)  

Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere 
utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering av 
søkertallene gjennom den nasjonale opptaksmodellen (NOM), som 
administreres av SO.  
 
Notatet er utarbeidet på bakgrunn av statistikkmateriale mottatt fra SO den 
18. april og 19. april 2013.  
 
De fleste av institusjonene foretar i tillegg lokale opptak som ikke legges inn 
i NOM. Slike lokale opptak omfatter både opptak til masterstudier som 
bygger på bachelor, PPU, noen enkeltemner og videreutdanninger. I tillegg 
foregår mye av opptaket til ingeniørutdanninger lokalt via Y-vei og TRESS. 
Noen institusjoner lyser også ut grunnutdanninger lokalt, men det er 
vanskelig å anslå omfanget av slike opptak. 
 
Sammendrag 
Gjennom SO er det i år lyst ut 52 041 studieplasser. til grunnutdanninger 
innen høyere utdanning. I 2012 ble det tilsvarende lyst ut 51 478 plasser. 
 
Antallet søkere er i år økt fra 115 764 i 2012 til 117 159 i år. Det betyr at 
det er 1,21 prosent flere søker i 2013 enn i fjor. Antall søkere per studieplass 
er i år 2,3 (omtrent som i fjor).  
 
Kjønnsfordeling  

 Totaltallene viser at det er kvinneandelen i år 58,8 prosent mot 59,2 prosent i 
2012. Kvinneandelen har i tidligere år vært oppe i over 60 prosent. 
 
Søkning til utdanningsområder og -typer 
SO opererer med to begreper når det gjelder studier. Det er 
utdanningsområder (for eksempel lærer og helsefag) og utdanningstyper 
(f.eks grunnskolelærer 1-7, ingeniør, sykepleier). Et utdanningsområde 
omfatter flere utdanningstyper.  
 
Nedenfor følger en oversikt over søkningen til utdanningsområdene: 
 

Utdanningsområder 

Planlagte 
studieplasser 
2013 

Førstevalgs- 
søker 2012 

Førstevalgs- 
søker 2013 

Endring 
prosent 
2012-2013 

Landbruksfag 350 483 556 15,11 
Teknologi 5586 12747 13485  5,79 
Reiselivsfag 473 772 718 -6,99 
Pedagogiske fag 970 1617 1783 10,27 



Jus 2074 8465 8784 3,77 
Lærerutdanning 6936 11290  10656 -5,62 
Realfag 2320 3460 3485 0,72 
Informasjonsteknologi 1521 2635 2749 4,33 
Økonomi-administrasjon 5380 14321 15438 7,80 
Språkfag 3028 5008 4834 -3,47 
Helsefag 9715 26799 27054  0,95 
Mediefag 1748 4236 3996 -6,46 
Idrett 1586 3830 3602 -5,95 
Historie 2918 3212 3194 -0,56 
Samfunnsfag 6068 13878 13938 0,43 
Estetiske fag 1368 2975 2887 -2,96 
Sum 52 036 115 764 117 159 1,21 
 
Lærerutdanninger 
 
Lærerutdanning i NOM omfatter følgende utdanningstyper: 

- Barnehagelærerutdanning (BLU) 
- Grunnskolelærerutdanning 1-7 (GLU1-7) 
- Grunnskolelærerutdanning 5-10 (GLU5-10) 
- 5-årig integrert lærerutdanning 
- Faglærer  
- Annet (trafikklærerutdanning) 

 
PPU forutsetter annen høyere utdanning og opptak foretas derfor lokalt. 
 
Hva viser søkertallene? 
Når det gjelder lærerutdanning totalt (se over) viser SO-tallene følgende:  

• Når vi trekker fra tallene for trafikklærerutdanning finner vi at det i 
2013 er 10310 førstevalgssøkere mot 10 708 i 2012. Dersom vi trekker 
ut barnhagelærerutdanningen øker søkningen til lærerutdanningen 
3,8 prosent.  

• En nedgang i søkning til grunnskolelærerutdanning 1-7 på 5,5 
prosent 

• En økning i søkning til grunnskolelærerutdanning 5-10 på 6,10 
prosent 

• En økning i søkning til integrert lærerutdanning på 15,2 prosent  
• En tilbakegang i søkning til faglærerutdanning på 4,9 prosent 
• En nedgang i søkning til førskolelærerutdanning på 17,8 prosent  

 
Grunnskolelærerutdanning 
2013 er fjerde året der søkerne har valgt årstrinn for utdanningen. Fram til 
2009 søkte alle til allmennlærerutdanning (ALU).  
 



• Det er registrert totalt 4788 førstevalgssøkere til 2 919 studieplasser i 
grunnskolelærerutdanning.   
 

GRL 1-7 
• Det er registrert 2406 førstevalgssøkere til 1 533 studieplasser.  

Det er 1,6 førstevalgssøker pr studieplass  
 

GRL 5-10 
• Det er registrert 2382 førstevalgssøkere til 1 376 studieplasser  
• Det er 1,7 førstevalgssøker pr studieplass til GRL 5-10. 

 
Slik ser utviklingen innen allmennlærer/grunnskolelærer ut pr.15. april: 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Studieplasser  2 470 2 209 2 665 3 051 3 046 2909 

GRL 1-7   1 665 1 731 1 692 1533 

GRL 5-10   1 138 1 320 1 354 1376 

Søkning       

ALU 3 003 4 046     

GRL 1-7   2 275 2 320 2 546 2406 

GRL 5-10   2 072 2 119 2 245 2382 

   Barnehagelærerutdanning 
• Det er registrert 3 054 førstevalgssøkere til 2 553 studieplasser ved 

barnehagelærerutdanningen (BLU).  
• Sammenliknet med førskolelærerutdanningen i 2012 (3 721) er det en 

nedgang på 17,84 prosent. Da var det lagt ut 2372 plasser  
• Det er 1,2 førstevalgssøkere pr studieplass. I 2012 var dette 

forholdstallet 1,6.  
• Etter flere år med økning i søkertallene var det i 2010 en nedgang i 

søkningen til FLU isolert sett. Nedgangen fortsatte i 2011. Søkningen 
i 2013 er på nivå med 2011-tallene (3050). 

• Søkerne til barnehagelærerutdanning utgjør nå av det totale antallet 
søkere 2,6 prosent. 

 
Her er søkertallutviklingen siden 2007:  
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Søkertall 3 263 3 759 3 621 3 070 3 050 3 720 3057 

Antall innmeldte 
studieplasser(SO) 

1 972 2 297 2 193 2 436 2 516 2 372 2553 

 
 
 
 



Faglærerutdanning  
• Det er registrert 898 førstevalgssøkere til 518 studieplasser ved 

faglærerutdanning. Det er 62 flere søkere enn i fjor. Det er en økning 
i søkningen på 7 prosent. 

• Det er 1,7 førstevalgssøker pr studieplass.  
 

5-årig integrert lærerutdanning 
• Det er i registrert 1570 førstevalgssøkere til 856 studieplasser ved 

integrert lærerutdanning. I 2012 var det tilsvarende søkertallet 1359. 
Det er med andre ord en økning i søkningen på 15,6 prosent. 

• Det er 1,8 førstevalgssøker pr. studieplass. 
 
Helsefag 
Til helsefag er det i år registrert totalt 27054 førstevalgssøkere til totalt 9715 
studieplasser. I fjor var det 26790 søkere. Det er 0,9 prosent flere søkere enn 
i fjor.  
 
Innenfor helsefag har vi bl.a. følgende utdanninger: 
 
Medisin 

• Det er registrert 3003 førstevalgssøkere til 600 studieplasser i 
medisin.  

• I 2012 var det 3178 førstevalgssøkere.  
• Dette er en nedgang i søkertall på 5,51 prosent.  
• Det er ved årets opptak 5 førstevalgssøkere pr studieplass. 

 
Sykepleier 

• Det er registrert 9489 førstevalgssøkere til 4 502 studieplasser i 
sykepleie.  

• I 2012 var det 9010 førstevalgssøkere.  
• Det er en økning på 5,32 sammenliknet med 2012.  
• Det er ved årets opptak 2,1 førstevalgssøkere pr studieplass.  
• Det er fortsatt god søkning til sykepleierutdanning. 
• Det er ca 8 prosent av det totale antall søkerne som har 

sykepleierutdanning som sitt førstevalg. 
 
Sosionom 

• Registrer 2999 førstevalgssøkere til 842 studieplasser i sosionom.  
• I 2012 var det 2 969 førstevalgssøkere.  
• Det er en økning i søkningen på 1,01 prosent sammenliknet med 

2012.  
• Det er ved årets opptak 3,6 førstevalgssøkere pr studieplass. 

 
 
 



Barnevern 
• Det er registrert 2 215 førstevalgssøkere til 753 planlagte 

studieplasser i barnevern 
• I 2012 var det 2 189 førstevalgssøkere 
• Dette er en økning på 1,19 prosent sammenlignet med 2012 
• Det er ved årets opptak 2,9 førstevalgssøkere per studieplass 

 
Vernepleier 

• Det er registrert 2 439 førstevalgssøkere til 889 planlagte 
studieplasser i vernepleierutdanningen 

• I 2012 var det 2 380 førstevalgssøkere 
• Dette er en økning på 2,48 prosent i forhold til i fjor. 
• Det er ved årets opptak 2,7 førstevalgssøkere pr studieplass 

 
Helsefag annet 
Kategorien ”Helsefag annet” omfatter i år 

• Optometri (HiBu), Folkehelse og helsefremmende arbeid (UiB), 
folkehelsearbeid (UiA), Ernæring, mat og kultur (UiA), Arbeids- og 
velferdsfag (HiØ) og Ergoterapi (med fokus på velferdsteknologi og 
universell utforming) (HiG). 

• Det er i år registrert 405 førstevalgssøkere til 196 planlagte 
studieplasser innenfor disse fagene (2.1 søker per plass). I fjor var det 
452 søkere. Det er altså en nedgang i søkertallene her på 10,4 
prosent. Søkningen til helse- og sosialfagutdanningene kan 
sammenfattes slik: 

 

  

Planlagte 
studieplasser 
2013 

Søkertall 
2012 

Søkertall 
2013 

Endring  
2012-2013 
i prosent 

Helsefag-annet 196 452 405 -10,40 

Audiograf 55 39 40 2.50 

Barnevern 714 2189 2215 1,14 

Bioingeniør 264 493 551 11,94 

Ergoterapi 269 383 361 -5,74 

Ernæring 285 611 627 2,62 

Farmasi 185 204 210 2,94 

Fysioterapi 356 2303 2156 -6,38 

Medisin 600 3178 3003 -5,51 

Odontologi 241 828 836 0,97 

Ortopedi 12 
 

 38 
 Radiograf 215 471 485 2,97 

Reseptar 125 227 290 27,75 

Sosionom 842 3011 2657 1,01 

Sykepleier 4202 9010 9489 5,32 

Vernepleier 909 2380 2439 2,48 



Veterinær 99 1062 910 -14,31 

I alt 9715 26799 27054 0,95 

 
Realfag og teknologi  
Til teknologiske fag er det i år samlet sett 5,79 prosent flere søkere enn i fjor. 
Til ingeniørutdanningen (bachelor) er det en økning fra 5054 til 5411 søkere, 
dvs. en økning på 7 prosent. Til integrert ingeniørutdanning (master) er det 
5113 søkere, mot 4742 i fjor, altså en økning på 7,8 prosent. 
 
Realfag 
Til realfagsstudier er det  

• Registret 3485 førstevalgssøkere til 2 320 studieplasser.  
• I 2012 var det 3 460 førstevalgssøkere til 2302 plasser.  
• Det er en økning på 0,72 prosent sammenliknet med 2012.  
• Det er ved årets opptak 1,6 førstevalgssøkere pr studieplass. 

 
Ingeniør 
Til ingeniørutdanning er det 

• Registrert 5411 førstevalgssøkere til 2 976 studieplasser (bachelor).  
• I 2012 var det 5 054 førstevalgssøkere.  
• Det er en økning på 7,06 prosent i søkningen. 
• Det er ved årets opptak 1,8 førstevalgssøkere pr studieplass. 
• I tillegg er det lokale opptak via Y-vei og TRESS til ingeniørutdanning 

 
Integrert master i teknologi 
Til 5-årig integrert master i teknologi (sivilingeniør)er det 

• Registrert 5113 førstevalgssøkere til 1 714 studieplasser.  
• I 2012 var det 4742 førstevalgssøkere  
• Det er en fremgang på 7,82 prosent.  
• Det er ved årets opptak 3 førstevalgssøkere pr studieplass. 

 
 
Søkertallene til teknologifag kan oppsummeres slik: 
 
 Planlagte  

studieplasser 

2013 

Søkertall 2012 Søkertall 2013 Endring 2012-

2013 i prosent 

Tekno annet 547 1232 1318 6,98 
Tekno – arkitekt 135 1112 1106 -0,54 
Tekno – ingeniør 2976 5054 5411 7,06 
Tekno – maritim 214 607 537 -11,53 
Tekno – siv ing 1714 4742 5113 7,82 
Sum 5586 12747 13485 5,79 
Realfag 2320 3452 3485 0,72 

 



”Teknologi annet” omfatter Petroleums- og prosessteknologi,  
Nanoteknologi, Bioteknologi, Geomatikk, Multiteknologi og design, 
Landmåling og eiendomsdesign, Landåling nettbasert, Lysdesign, 
Teknologidesign og ledelse, Geografiske informasjonssystemer, Intelligent 
modellering (BIM), Fornybar energi, Anvendt datateknologi, 
Matteteknologi, Teknisk bygningsvern, Innovasjon og prosjektledelse. Dette 
er tilbud som gis ved ulike læresteder. 
  
Jus 
Søkertallene for jus viser at det i år er 8784 søkere til 2074 planlagte 
studieplasser (4,2 søker per plass). Dette er en økning på 3,8 prosent i 
forhold til i 2012 da det var 8465 søkere. 
 
Økonomisk-administrative fag og samfunnsfag 
13,1 prosent av søkerne har Økonomisk-administrative fag som sitt 
førstevalg. Tallene viser at det i år er 15 438 søkere til 5380 planlagte plasser 
(2,9 søker per plass). I fjor var det 14 321 førstevalgssøkere. Det er en 
økning på 7,8 prosent i forhold til i fjor.  
 
11,9 prosent av søkerne har samfunnsfag som sitt førstevalg. Til faget er det i 
år 13 938 førstevalgssøkere til 6068 planlagte plasser (2,3 søker per plass). 
Det er 0,4 prosent flere søkere enn i fjor.  
 
Søkning lærestedene 
Tabellen nedenfor viser antallet studieplasser som lærestedene har lagt ut 
gjennom SO i 2012, fordelingen av førstevalgssøkere på lærestedene i 2011 
og 2012, prosentvis endring i søkningen fra i fjor til i år. 
 
  2013 2012 2013   

Lærestedsnavn 
Planlagte 
studieplasser 

Søknader 
førstevalg 

Søknader 
førstevalg 

 Økning 
2012-13 

Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo 95 922 921 -0,1 % 
Ansgar Teologiske Høgskole 170 134 149 11,2 % 
Betanien diakonale høgskole 70 217 207 -4,6 % 
Diakonhjemmet Høgskole 315 1036 945 -8,8 % 
Dronning Mauds Minne Høgskolen 307 452 327 -27,7 % 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 115 34 53 55,9 % 
Høyskolen Diakonova 100 148 150 1,4 % 
Haraldsplass diakonale høgskole 95 211 206 -2,4 % 
Høgskolen i Bergen 1946 4965 5018 1,1 % 
Høgskolen i Buskerud 900 1928 2065 7,1 % 
Høgskolen i Finnmark 790 676 695 2,8 % 
Høgskolen i Gjøvik 849 1359 1576 16,0 % 
Høgskolen i Harstad 452 395 622 57,5 % 
Høgskolen i Hedmark 1467 2585 3133 21,2 % 
Høgskolen i Lillehammer 1410 2370 2339 -1,3 % 



Høgskolen i Molde 525 852 931 9,3 % 
Høgskolen i Narvik 405 480 596 24,2 % 
Høgskolen i Nesna 300 273 292 7,0 % 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1113 1563 1887 20,7 % 
Høgskolen i Oslo og Akershus 4255 12749 12488 -2,0 % 
Høgskulen i Sogn og Fjordane 881 1285 1576 22,6 % 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 2255 5383 5306 -1,4 % 
Høgskolen i Telemark 2001 2831 3023 6,8 % 
Høgskolen i Vestfold 1120 2069 1896 -8,4 % 
Høgskolen i Ålesund 500 1080 1081 0,1 % 
Høgskolen i Østfold 1315 2899 2813 -3,0 % 
Høgskolen Stord/Haugesund 707 1087 1009 -7,2 % 
Høgskulen i Volda 848 1496 1196 -20,1 % 
Lovisenberg diakonale høgskole 180 301 336 11,6 % 
Det teologiske Menighetsfakultet 265 182 207 13,7 % 
Misjonshøgskolen 217 87 64 -26,4 % 
Norges Handelshøyskole 440 2301 2265 -1,6 % 
Norges idrettshøgskole 200 1049 1005 -4,2 % 
NLA Høgskolen 1010 447 740 7,6 % 
Høgskolen i Staffeldtsgate   80     
Mediehøgskolen Gimlekollen   161     
Noroff University College 195   65   
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 4400 11945 11865 -0,7 % 
Norges veterinærhøgskole 99 1062 910 -14,3 % 
Politihøgskolen 720 2398 2830 18,0 % 
Sámi allaskuvla / Sámi University 
College 59 20 26 30,0 % 
Universitetet i Agder 2592 5299 5379 1,5 % 
Universitetet i Bergen 3930 8561 9195 7,4 % 
Universitetet i Nordland 1205 1774 1894 6,8 % 
Universitetet i Oslo 5850 17373 16933 -2,5 % 
Universitetet i Stavanger 2040 5063 4943 -2,4 % 
Universitetet i Tromsø 2602 4516 4283 -5,2 % 
Universitetet for miljø- og 
biovitenskap 731 1666 1719 3,2 % 
Sum  52041 115764 117159   
 
NLA Høgskolen omfatter samlet endring for NLA, Høgskolen i Staffeldtsgate 
og Mediehøgskolen Gimlekollen. Noroff University College er inne som nytt 
lærested i 2013.  
 
Årets søkertall kan ut fra tabellen over oppsummeres slik: 
 
Private høyskoler 

• I forhold til i fjor viser årets søkertall en total økning 6,15 prosent i 
søkningen til de private høgskolene. Det er 3449 førstevalgssøkere til 
3039 studieplasser. I fjor var tilsvarende tall 3249 søkere til 2791 
plasser.  



• Andelen førstevalgssøkere til private høgskoler utgjør i år 2,94 
prosent av den totale søkningen. I fjor var tilsvarende tall 2,80. 

 
Høyskolene i distriktene 
Nedenfor følger en kortfattet gjennomgang av søkningen til høyskoler i 
distriktene (ikke Nord-Norge).  
 

• Ved Høgskolen i Gjøvik er det 1576 førstevalgssøkere til 849 
planlagte studieplasser (1,9 søker per plass). I fjor var det 1359 søkere 
til 2852 plasser. Dette gir en oppgang i søkningen på 16 prosent. 

• Ved Høgskolen i Hedmark er det 3133 førstevalgssøkere til 1467 
planlagte studieplasser (2,1 søker per plass). I fjor var det 2585 søkere 
til 1310 plasser. Dette gir 21,2 prosent flere søkere enn i fjor. 

• Ved Høgskolen i Lillehammer er det 2339 førstevalgssøkere til 
1410 planlagte studieplasser (1,6 søker per plass). I fjor var det 2370 
søkere til 1395 plasser. Dette gir en nedgang i søkningen på 1,3 
prosent. 

• Ved Høgskolen i Molde er det 931 førstevalgssøkere til 525 
planlagte studieplasser (1,8 søker per plass). I fjor var det 852 søkere 
til 555 plasser. Søkningen øker 9,3 prosent. 

• Ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er det 1576 førstevalgssøkere 
til 881 planlagte studieplasser (1,8 søker per plass). Tilsvarende tall i 
fjor var 1285 søkere til 776 plasser. Søkningen øker med 22,6 prosent. 

• Ved Høgskolen Stord/Haugesund er det 1009 førstevalgssøkere til 
707 planlagte studieplasser (1,4 søker per plass). I fjor var det 1087 
søkere til 706 plasser. Dette gir en nedgang i søkningen på 7,2 
prosent. 

• Ved Høgskolen i Telemark er det 3023 førstevalgssøkere til 2001 
planlagte studieplasser (1,5 søker per plass). I fjor var det 2831 søkere 
til 1920 plasser. Dette gir en oppgang i søkningen på 6,8 prosent. 

• Ved Høgskolen i Østfold er det 2813 førstevalgssøkere til 1315 
planlagte studieplasser (2,1 søker per plass). I fjor var det 2899 søkere 
til 1309 plasser. Søkningen går ned med 3 prosent. 

• Ved Høgskolen i Vestfold er det 1896 førstevalgssøkere 1120 
planlagte studieplasser (1,7 søker per plass). Tilsvarende tall i fjor var 
2069 søkere til 1237 plasser. Søkningen går ned med 8,4 prosent. 

• Ved Høgskolen i Volda er det 1196 førstevalgssøkere til 848 planlagte 
studieplasser (1,4 søker per plass). I fjor var det 1496 søkere til 1063 
plasser. Det er 20,1 prosent færre søkere i år enn i fjor. 

• Ved Høgskolen i Ålesund er det 1081 førstevalgssøkere til 500 
planlagte studieplasser (2,2 søker per plass). I fjor var det 1080 søkere 
til 485 plasser.  

 
 
 



Læresteder i Nord-Norge 
Ved læresteder i Nord-Norge er det en samlet vekst i antallet 
førstevalgssøkere i forhold til i fjor på 3,36 prosent. 8 408 søkere har i år 
nordnorske læresteder som sitt førstevalg. Antallet førstevalgssøkere til 
disse lærestedene utgjør nå 7,2 prosent av det totale antallet 
førstevalgssøkere (mot 7 % i 2012). Med 5813 planlagte studieplasser gir 
dette 1,4 søker per plass. 
 
Nedenfor følger en kort gjennomgang av søkertallene for det enkelte 
lærested i Nord-Norge: 
 

• Ved Høgskolen i Narvik er det 596 førstevalgssøkere til 405 
planlagte plasser (1,5 søker per plass). I fjor var det 480 søkere til 335 
plasser. Det tilsvarer en økning i søkningen på 24,2 prosent. 

• Ved Høgskolen i Nesna er det 292 førstevalgssøkere til 300 
planlagte studieplasser (0,9 søker per plass). I fjor var 273 søkere til 
295 plasser. Søkningen øker med 7 prosent. 

• Ved Høgskolen i Harstad er det 622 førstevalgssøkere til 452 
planlagte studieplasser (1,3 søker per plass). I 2012 var det 395 
søkere til 656 plasser. Det tilsvarer en økning i søkningen på 57,5 
prosent.  

• Ved Høgskolen i Finnmark er det i år 695 førstevalgssøkere til 790 
studieplasser (0,8 søker per plass). Tilsvarende tall i 2012 var 676 
søkere. Det er en økning i søkningen på 2,8 prosent. 

• Ved Samisk høgskole er det i år 26 førstevalgssøkere til 59 planlagte 
studieplasser (0,4 søker per plass). I fjor var det 20 søkere til 47 
plasser. Det er 30 prosent flere søkere i år enn i fjor.  

• Ved Universitetet i Nordland er det i år 1894 førstevalgssøkere til 
1205 planlagte studieplasser. I fjor var det 1774 søkere til 1243 
plasser. Søkningen øker med 6,8 prosent. 

• Ved Universitetet i Tromsø er det i år 4283 førstevalgssøkere til 
2602 planlagte studieplasser. I fjor var det tilsvarende 4516 søkere til 
2394 plasser. Dette gir en nedgang i søkningen på 5,2 prosent. 

  
Universitetene og de store høyskolene i byene 
Til læresteder i Stor-Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bodø, 
Stavanger og Tromsø er det i år 90 338 førstevalgssøkere. Tilsvarende tall i 
fjor var 90 275. Av det totale antallet søkere har 77,1 prosent av søkerne søkt 
seg til læresteder i disse byene. Tilsvarende andel i fjor var 78 prosent. 
 
Tallene omfatter også private læresteder, som ikke omtales i opplistingen 
nedenfor. Nedenfor følger kort gjennomgang av lærestedene: 
 

• Ved Universitetet i Agder er det i år 4283 førstevalgssøkere til 2602 
planlagte studieplasser (2,1 søker per plass). I fjor var det tilsvarende 



5299 søkere til 2394 plasser. Dette gir en økning i søkningen på 1,5 
prosent. 

• Ved Universitet i Bergen er det 9195 førstevalgssøkere til 3930 
planlagte studieplasser (2,3 søker per plass). I fjor var det tilsvarende 
8561 søkere til 3960 plasser. Søkningen øker med på 7,4 prosent i 
forhold til i fjor. 

• Ved Universitet i Nordland er det 1894 førstevalgssøkere til 1205 
planlagte studieplasser (1,6 søker per plass). I fjor var det 1774 søkere 
til 1245 plasser. Det gir en oppgang på 6,8 prosent. 

• Ved Universitet i Oslo er det 16933 førstevalgssøkere til 5850 
planlagte studieplasser (2,9 søkere per plass). I fjor var det 17373 
søkere til 5738 plasser. Det er en nedgang i søkningen på 2,5 prosent. 

• Ved Universitetet i Stavanger er det 4943 førstevalgssøkere til 2040 
planlagte studieplasser (2,4 søkere per plass). I fjor var det 5053 
søkere til 2014 plasser. Det gir en nedgang i søkningen på 2,4 prosent 

• Ved Universitetet i Tromsø er det 4283 førstevalgssøkere til 2002 
planlagte studieplasser (1,6 søker per plass). I fjor var det 4516 søkere 
til 2394 plasser. Dette gir en nedgang i søkningen på 5,2 prosent. 

• Ved Universitetet for miljø og biovitenskap er det 1719 
førstevalgssøkere til 731 planlagte studieplasser (2,4 søker per plass). 
Tilsvarende var det i fjor 1666 søkere til 718 plasser. I år er det 3,2 
prosent flere søkere. 

• Ved Høgskolen i Bergen er det 5018 førstevalgssøkere til 1946 
planlagte studieplasser (2,6 søker per plass). I fjor var det 4965 søkere 
til 1770 plasser. Dette gir en økning i antallet førstevalgssøkere på 1,1 
prosent.  

• Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er det i år 12488 
førstevalgssøkere til 4255 planlagte studieplasser (2,9søkere per 
plass). I fjor var det 12749 søkere til 4140 plasser. Det er 2 prosent 
færre søkere i år enn i fjor. 

• Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er det i år 5306 førstevalgssøkere 
til 2255 planlagte studieplasser (2,4 søkere per plass). I fjor var det 
5383 søkere til 2241 plasser. Det gir 1,4 prosent færre søkere i år enn 
i fjor. 

• Ved Norges Handelshøyskole er det 2265 førstevalgssøkere til 440 
planlagte studieplasser (5,1 søkere per plass). I fjor var det 2301 
søkere til 440 plasser (samme antall plasser som i år). Det gir en 
nedgang i søkningen på 1,6 prosent. 

• Ved Norges idrettshøgskole er det 1005 førstevalgssøkere til 200 
planlagte plasser (5 søkere per plass). I fjor var det tilsvarende 1049 
søkere til 200 studieplasser. Dette gir 5 prosent færre søkere enn i 
fjor. 

• Ved Norges veterinærhøgskole er det i år registrert 910 søkere til 
99 plasser (9,1 søkere per plass). Tilsvarende var det i 2012 1062 
søkere til 99 plasser. Det er 14,3 prosent færre søkere i år enn i fjor. 


